
                                                                                                                       

 

 

KLACHTEN en/of BEZWAREN PROCEDURE 

Amikron B.V. biedt de mogelijkheid om een klacht of beroep in te dienen, dit kan zowel per mail als 
per brief.  Amikron neemt alleen klachten/beroepen in behandeling wanneer het onderwerpen 
betreft waarop zij invloed kan uitoefenen. Hierbij valt te denken aan: 
 

 de gedragingen Amikron medewerkers of partijen die namens Amikron werkzaamheden 
uitvoeren; 

 het niet nakomen van de toegezegde levertijden of gemaakte afspraken; 
 onjuiste of onvolledige informatie op toegezonden vergunningen en/of documenten; 
 onze bereikbaarheid. 

 
Afhandeling vindt plaats conform de 4 keer O systematiek. In overleg met de kwaliteitsmanager 
wordt de oorzaak vastgesteld en zal de omvang worden bepaald.  Amikron zal toezien op de 
afhandeling binnen redelijke termijn.  Er wordt binnen 5 werkdagen een bevestiging van ontvangst 
klacht/bezwaar toegestuurd naar de onderneming, waarin is vermeld dat de klacht in behandeling is 
genomen. In de bevestiging wordt vermeld of het een kwestie betreft waarvoor Amikron 
verantwoordelijk is. Amikron is verantwoordelijk voor het verzamelen en verifiëren van alle nodige 
informatie, nodig om de klacht te valideren. Indien er vanuit de indiener van de klacht meer 
informatie benodigd is, zal hier schriftelijk om worden verzocht. AMIKRON houdt de indiener van de 
klacht of het bezwaar op de hoogte van de voortgang en de resultaten. 
 
Indien de klacht/het bezwaar gegrond blijkt, kan dit voor Amikron aanleiding zijn tot nader 
overleg met de onderneming over correctieve en corrigerende maatregelen naar aanleiding 
van de uit het onderzoek gebleken non-conformiteit(en).  
 
Amikron verplicht zich om uiterlijk 1 maand na het indienen van de klacht/ het bezwaar een 
uitspraak te zullen doen. De beslissing zal schriftelijk (mail of brief) aan de indiener worden 
medegedeeld. 
 
Indien de partij die de klacht of bezwaar heeft ingediend het oneens is met de uitkomst, kan deze 
partij in beroep gaan bij de Ondernemerskamer van het Kantongerecht. 
Klachten/bezwaren van derden worden vertrouwelijk behandeld en niet door diegene die op 
enigerlei wijze betrokken is geweest bij de inhoud van de klacht/het bezwaar. 

Resultaten en beslissingen inzake bezwaren leiden niet tot discriminerende acties. Amikron is 
verantwoordelijk voor alle beslissingen op wat voor niveau dan ook, over de werkwijze waarop 
klachten en bezwaren worden behandeld. Amikron garandeert dat elke gepaste actie wordt 
ondernomen om klachten en bezwaren naar tevredenheid op te lossen.  

 

Aldus opgemaakt op 1-4-2019      Dhr. drs. M.G. Feitsma 


